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چکيده
هدف از اجرای تحقیق حاضر ،مطالعه بومیسازی مدیریت دانش براساس ارزشها و آموزههای دین
اسالم و فرهنگ ایران و ارائه مدل مدیریت دانش ایرانیاسالمی برای سازمانهای دولتی بود .هر
جامعه ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی ،فرهنگی و به طور کلی،
سازگار با محیط زندگی آن باشد .با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته
است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسالمی پرداختهاند و تحقیق
جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نشد .این تحقیق براساس نوع داده کیفی ،براساس نقش
محقق مستقل از فرایند تحقیق بوده و روش تحقیق به لحاظ کیفی نظریهپردازی دادهبنیاد بود .در
این تحقیق جامعه آماری وجود نداشت و مصاحبه اختصاصی از طریق نمونهگیری هدفمند با هفده
نفر خبره ،تا رسیدن به اشباع دادهها صورت گرفت .تحلیل دادهها براساس کدگذاری باز ،محوری و
گزینشی انجام شد .در نتیجهگیری تحقیق براساس تحلیل دادههای جمعآوری شده و پس از فرآیند
کدگذاری متن مصاحبهها  235کد نهایی 80 ،مفهوم نهایی و  29مقوله (فرهنگسازی ،دانشکاوی،
آینده پژوهی ،تفکرسازی ،مرجعیت علمی ،دانایی مبتنی بر معنویت و غیره) شناسایی گردید .مقوله
محوری این تحقیق مفهوم مدیریت دانش ایرانیاسالمی بود که در نهایت پس از کدگذاری انتخابی
دادههای جمعآوری شده مدل نهایی مدیریت دانش ایرانیاسالمی ارائه شد.
واژههای کليدی :دانش ،مدیریت دانش ،مدیریت دانش ایرانیاسالمی.

 .1گروه مدیریت فنآوری اطالعات ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول:

Gh_hashemzadeh@azad.ac.ir

 .3گروه مدیریت بازرگانی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مدیریت دانش بیشتر بر روی فعالیتهای شناسایی ،کسب ،خلق ،ذخیرهکردن ،تسهیم و
کاربرد دانش به وسیله افراد و گروهها در سازمان تأکید دارد ( .)Sun, 2010: p507در این
ارتباط ون ،)Wen, 2009: p363( 1مدیریت دانش را مجموعهای از رویهها برای خلق،
اکتساب ،تسهیم و کاربرد دانش برای ارتقاء عملکرد سازمانی تعریف میکند .داونپورت2
معتقد است :مدیریت دانش تالش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج
پنهان به دارایی سازمانی است به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در
تصمیمگیری های سازمان دخیل هستند به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن
استفاده کنند ( .)Davenport , 1998: p16مدیریت به طور روزافزونی تبدیل به مدیریت
دانش می شود .به این معنی که ما نه خود افراد ،بلکه دانش آنان را مدیریت میکنیم
( .)Abzari & et al, 2016: p20بررسی مفاهیم و ردهبندیهای موجود در زمینه مدیریت
دانش نشان میدهد که طیف متنوعی از نظرات و دیدگاهها در این حوزه وجود دارد ،انتخاب
ابزارها و مدلهای مناسب جهت پیادهسازی مدیریت دانش یکی از مالحضات مدیریتی در
استفاده هر چه سودمندتر از دانشهای آشکار و نهان در سازمانهاست ( Rezaei Kalantari
 .)& Mohammadsalehi, 2016بنابراین با مطرح شدن عنصر دانش و دانایی به عنوان
اصلیترین منبع و سرمایه سازمانها و اهمیت یافتن کارکنان دانشی ،دریچهای نو در اداره
امور و مدیریت سازمانها گشوده شده است ( .)Holthouse, 2010بر این اساس ،نحوه
دریافت و جریان اطالعات ،سازماندهی اطالعات و کاربرد علمی دانش در فعالیتهای روزانه
سازمانها و تربیت و آموزش کارکنان دانشی از جمله ضرورتهایی است که زمینه را برای
تولید دانش ،ذخیره دانش و کاربرد دانش (مدیریت دانش) فراهم میسازد (.)Yoguel, 2003
تا کنون صاحب نظران مختلف مدلهایی را در زمینه فرآیند مدیریت دانش ارائه دادهاند
ک ه بیشتر آن ها از نظر محتوایی مشابه یکدیگرند ،اما دارای واژهها و فازهایی با ترتیب
متفاوت هستند .نکتهای که تقریبا در تمامی این مدلها به چشم میخورد تاکید بر استفاده و
به کارگیری دانش است و دیگر مراحل به مثابه مقدمهای در ایجاد بسترهای الزم و مناسب
برای بکارگیری دانش هستند .از اینرو در اجرای مدیریت دانش در سازمان باید همواره این
جهتگیریها لحاظ شود ( .)Hatami,Safaei & Gholami,2016: p3از نظر اسالم انسانها در
هر حرکت و هر کاری نیاز به دانش و آگاهی دارند و تمام اعتقادات ،اخالق و اعمال انسانها
1
. Wen
2
. Davenport
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باید مبنای علمی داشته باشد ( .)Tavallaei, 2012در بومیسازی مدیریت دانش الزم است
مدل آن براساس آموزههای دین اسالم و فرهنگ ایران باشد چون مدلهای کشورهای غربی
با ساختار فرهنگی ،دینی و با پارادایم فکریایی که در جامعه ما حاکم هست همسانی ندارد.
بنابراین مدیریت دانش را بهتر است به صورت ایرانیاسالمی که با فرهنگمان ،مذهب و
دینمان همسانی و هماهنگی دارد مطرح کنیم .هدف نهایی از مدیریت دانش ایرانی اسالمی،
ایجاد جامعه دانشی اسالمی و اجرای ارزشها و معانی اسالم در زندگی است .باید مبادله
دانش بین نسلها استمرار یابد و پس از آن تولید دانش معاصر براساس مقتضیات زمان و بر
مبنای پایهها و مبانی اصول اسالمی صورت گیرد تا از طریق مدیریت مستمر دانش اسالمی،
اجرا و بهرهوری آن مستدام شود .به منظور موثر بودن دانش در فرآیند مدیریت دانش
سازمانها و بر اساس تقسیمبندی دانش در منابع اسالمی به دانشهای سودمند و
غیرسودمند ،در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با ارائه مدل مناسب ،دانشهای سودمند به
اشتراکگذاری و استفاده شود و از اشاعه دانشهای غیرسودمند جلوگیری شود.
تمدن اسالمی ،به لحاظ نظری ،تمدنی مبتنی بر دانش ،بویژه دانش عملی است .در واقع
هنگامی که به سلسله مراتب ارزشها در جامعه اسالمی مینگریم ،دانش بیهیچ رقیب و
منازعی در مقام نخست نشسته است .حکومت اسالمی در ساحت نظر و اندیشه ،حکومت
دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجرای درست احکام دین در جامعه است .بنابراین
علم و دانش شرط اساسی در تمدن اسالمی است که مذاهب مختلف اسالمی بر آن اجماع و
اتفاق نظر دارند ( .)Firahi, 2013: p90هیچ مکتبی به اندازه اسالم برای دانش ،معرفت و
آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین مبین اسالم انسانها را از خطر جهل بر
حذر نداشته است .پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله میفرمایند" :دانش ،اساس همه ارزشها و
جهل (نادانی و ناآگاهی) ،ریشه همه انحرافات و مفاسد فردی و اجتماعی است ".بررسی
دقیق موارد کاربرد واژه دانش و معرفت در منابع اسالمی نشان میدهد که دانش به طور کلی
دارای دو مفهوم است :یکی را حقیقت و اصل دانش مینامیم ،و دیگری را ظاهر و فرع آن .از
نظر اسالم ،دانش ،حقیقت و جوهری دارد و ظاهر و پوستهای ( .)Tavallaei, 2012در عصر
کنونی بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر تاکید دارند که هر جامعهای نیازمند به مجموعه
دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی ،فرهنگی و به طور کلی ،سازگار با محیط زندگی
آن جامعه باشد .براین اساس جهان شمول بودن بسیاری از تئوریها زیر سوال رفته است .در
این میان کشورهای اسالمی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت
با دیگر کشورها ،به تئوریهای خاص خود نیاز دارند .به همین صورت جوامع اسالمی نیز در
حوزه مدیریت جامعه به طور اعم و مدیریت سازمانها به طور اخص نیازمند تئوریهای بومی
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اسالمی متناسب با مبانی علوم دینی هستند ( .)Danaeifard & Moemeni, 2009: p80در
حوزه مدیریت دانش مدل های مختلفی ارائه شده است ولی بسیاری از آن ها با مبانی علوم
دینی و با فرهنگ ایران س نخیت چندانی ندارد .عدم کاربرد آن ها در عمل شکاف میان
تئوری و عمل را در اذهان متبادر کرده است .از اینرو آنچه به نظر میرسد متناسب نبودن
مدیریت دانش با فرهنگ و ارزشهای ایرانیاسالمی است .با وجود مطالعات فراوانی که در
حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است ،متاسفانه فقدان مطالعهای جامع در این خصوص
مشهود است و همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و
بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند.
با توجه به موارد ذکر شده که نشانگر اهمیت مدیریت دانش است باید گفت استقرار
مدیریت دانش در سازمانهای دولتی بدون داشتن یک مدل بومی امری بیهوده و ناکارآمد
خواهد بود .تاکنون تحقیقات مدونی به منظور ارائه و توسعه مدل مدیریت دانش در این
حوزه صورت نپذیرفته و نوآوری این تحقیق در ارائه مدل مدیریت دانش در سازمانهای
دولتی براساس آموزههای دین اسالم و فرهنگ ایران است .بنابراین سوال تحقیق حاضر ،به
شرح زیر است:
سئوال اصلي :مدل مناسب مدیریت دانش بر مبنای آموزههای دین اسالم و فرهنگ
ایران برای سازمانهای دولتی چگونه است؟

پيشينه پژوهش
در زمینه مدیریت دانش اسالمی و از منظر اهل سنت آثاری هست که در آنها منابع مورد
استناد ،مع دودی از آیات قرآن و یکی دو نقل از رسول اکرم (ص) بوده است .اخوان و
خادمالحسینی در مقالهای با عنوان "تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسالم" تحقیق کیفی با
رویکرد پژوهش فرایند چرخهای1تحلیل انجام دادهاند .نتایج کلی از مطالعات حاکی از
همخوانی مدیریت دانش با مفاهیم و اصول اسالم است تا حدی که میتوان مفاهیم و
پایه های مدیریت دانش را با استناد به قرآن ،سنت و سیره معصومین (ع) و سایر منابع دانش
اسالمی بازشناسایی و تعریف کرده و گسترش و توسعه داد و در راستای مدیریت دانش
اسالمی مورد استفاده قرار داد .این تحقیق نخستین بار به بررسی تطبیقی مدیریت دانش و

1
. The Cyclical Process Of Analysis
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مدیریت دانش اسالمی بر پایه احادیث و تبیین رابطه قرآن و علم به ویژه دانش روز از دیدگاه
منابع شیعی پرداخته است (.)Akhavan & Khademolhoseini, 2014: p124
در شکل ( )1میتوان دیدگاه اسالمی را در خصوص مفاهیم و روابط بین اقسام دانش
تشریح کرد .این تقسیمبندی به نوعی تقسیمبندی معرفت شناختی دانش است .شکل نشان
دهنده تصور کلی در خصوص دانش و معرفت است .هر دانشی از دانشها پدید آورنده و
حاملی دارد و گوناگونی دانش و معرفت به شکلهای زیر ،محصول احوال و اسباب آن هاست:

شکل  -1روابط بین دانش و معرفت در دیگاه کلی ()Muhammadulbakir, 2011

در شکل ( )2میتوان به درک بهتری از مفاهیم اسالمی دانش رسید.

شکل  -2دیدگاه فراگیر و مفهومی اسالم به دانش و معرفت ()Al-Attas, 1980
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به باور مسلمانان دانش از خدا منشاء میگیرد و او آن را به شیوههای مختلف نظیر وحی،
ادراک حسی ،استدالل ،شهود (مشاهده و استنتاج) به انسان منتقل میکند .اصل علم ،هدیه
خدا به بشر از طریق کانالهای متعدد مانند وحی به پیامبران و گوش و چشم و قلب به
عنوان ابزار کسب معرفت است؛ لذا بر فرد مسلمان است که در راه دانش ،فراگیری و آموزش
آن به د یگران در راستای شناخت و ادای واجبات تکلیفی دینیش بکوشد اما برای ادای آن ها
به شناخت و اجتهاد در آن تکالیف و اوامر الهی نیاز دارد .این نوع از مدیریت دانش از درک و
مفاهیم اسالمی شکل میگیرد که توضیح آن از طریق الگوی کارکردی مدیریت دانش
اسالمی ممکن است.
در ای ن الگو دانش قرین با انسانیت در نظر گرفته شده است ،یعنی انسان وظیفه دارد
دانش خود را مطابق با نیازها ،ضروریات و تواناییهایش ،توسعه دهد .این رویکرد ،روشی
مستقیم در جستجوی منبع دانش (خدا) برگرفته از اجتهاد متخصصان ،خبرگان و اجماع
سازنده در روشنای تفسیر قرآن است .بازده و خروجی این فرآیند باید به اندازه کافی
ارزشمند و متقاعد کننده باشد تا جذب کننده اذهان منطقی و متفکر به گونهای باشد که
ارزش های خود را بشناسند و آن ها را قدر نهند و عمال برای رسیدن به افزایش اثربخشی
محصوالت و دستاوردهای دانش به کار بندند تا در نهایت جانشین (خلیفه) خدا گردند.

شکل  -3اثر درک اسالمی از علم و دانش در مدیریت دانش ()Muhammadulbakir, 2011

ترکزاده در مقالهای با عنوان "روش پژوهش فرایند چرخهای تحلیل ،روشی برای
گردآوری ،تحلیل و استنتاج از دادههای کیفی پر بعد در مسیر توسعه دانش مدیریت
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اسالمی" الگوی کارکردی از توسعه دانش مدیریت اسالمی ارائه دادهاند ،که مدیریت دانش
در مرکز چرخ توسعه دانش مدیریت اسالمی قرار دارد و نقشهای تشخیص ،جهتدهی،
هماهنگی و پیشبرد امور را ایفا میکند.

شکل  -4الگوی کارکردی توسعه دانش مدیریت اسالمی ()Torkzadeh, 2010: p106

رضائیکالنتری و صالحی در مقالهای با عنوان "نقش مدیریت دانش در سازمانهای
امروزی" ( ،)Rezaei Kalantari & Salehi, 2016به بررسی مدیریت دانش در سازمان
پرداخته و مدلهای مدیریت دانش از جمله مدلهای طبقهبندی دانش (مدل نوناکا و
تاکویوچی ،مدل بویسوت 1،مدل الستری ،)2مدلهای سرمایه فکری (مدل شرکت
اسکاندیا ،)3مدلهای ساختار اجتماعی (مدل دامرست ،)4مدلهای مفهومی چند مرحلهای
(مدل لی و کیم ،)5مدلهای پیادهسازی نظام مدیریت دانش (مدل شبکهای و مخزنی ،)6مدل
مفهومی نظام مدیریت دانش ،و مدل مرجع مدیریت دانش را بررسی کرده و عنوان کردند
1.

Boisot
Lustri
3. Skandia
4. Damerest
5. Lee & Kim
6. Network And Repository
2.
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توصیف این مدلها میتواند در پژوهش ساختاری و کارکردی سازمانی مدیریت دانش مورد
استفاده قرار گیرد.
موسوی و سیفی در مقالهای با عنوان "مروری بر مفاهیم و مدلهای مدیریت دانش"
( ،)Mosavi & Seifi, 2015به بررسی مدلهای مدیریت دانش از دو نظر دیدگاهی و
فرآیندی پرداخته و عنوان کردند که برخی از این مدلها به طور متمرکز فعالیتهای
مدیریت دانش مانند خلق یا انتقال دانش را مورد مطالعه قرار میدهد و برخی دیگر چرخه
مدیریت دانش را مورد توجه قرار داده و فعالیتهای مختلف مرتبط با دانش در آن گنجانیده
شده است.
عبداهلل و دیگران ( )Abdullah & et al, 2008پژوهشی با عنوان "مطالعه تجربی در مورد
پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی دولتی" در کشور مالزی انجام
دادهاند .پژوهش به صورت پیمایشی و با توزیع پرسشنامه در شش دانشگاه دولتی منطقه
کالنگ والی 1مالزی صورتگرفت .تحلیل نتایج حاصل نشان داد که پیادهسازی سیستم
مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی دولتی مالزی ،پذیرفته شده است .هرچند هنوز
فرهنگ اشتراک دانش در این مؤسسات در سطح مطلوب قرار ندارد .وضعیت ساختار
سازمانی نیز در مؤسسات آموزش عالی دولتی منطقه کالنگ والی مالزی برای پیادهسازی این
سامانه مناسب نبود .ولی نتایج در خصوص وضعیت آمادگی فنآوری اطالعات برای پیاده
سازی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی یاد شده حاکی از آمادگی مناسب این
زیرساخت است.
دالکر تالش خوبی برای مقایسه و تلفیق مدلهای ارائه شده برای چرخههای مدیریت
دانش در شرکتها و سازمان ها انجام داده است و براساس مطالعه و مقایسه رویکردهای
قبلی ،فرایند مدیریت دانش یکپارچه را شامل مراحل زیر مطرح کرده است:
"خلق ،کسب و متنیسازی دانش -تسهیم ،توزیع و دسترسی دانش -درک ،کاربرد و
بهروزآوری دانش"
در منابع اسالمی نیز ،برای مدیریت دانش فرایندی بیان شده است که میتوان آن را از
آیات و روایات به دست آورد .در منابع اسالمی آمده است :مردى خدمت رسول خدا آمد و
گفت :یا رسول اهلل دانش چیست؟ فرمود :سکوت کردن .گفت :سپس چه؟ فرمود :گوش
فرادادن .گفت :سپس چه؟ فرمود :حفظ کردن .گفت :سپس چه؟ فرمود :به آن عمل کردن.
گفت :سپس چه اى رسول خدا؟ فرمود :انتشار دادن (.)Manteghi & Akbari, 2014
Klang Valley

1.
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روش پژوهش
روش تحقیق حاضر کیفی با رویکرد استقرایی و راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد است.
نظریههای استخراج شده از این روش میتوانند ضمن توضیح دادن و تبیین کردن،
چارچوب عملیاتی کردن را هم ارائه داده و کاربردپذیر باشند .این روش از نظر پارادایمی
و نظری بر اصول پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی استوار است و فرض میگیرد که
انسانها عاملهای هدفمندی هستند که نقش فعالی در تفسیر کردن و پاسخگویی به
مساله ایفا میکنند ( .)Arshadi & et al, 2016: p55نظریهپردازی دادهبنیاد از دسته
روش های پژوهش استقرایی است که ریشه در واقعیت داشته و توضیحات حوادث را به
همان گونهای شرح میدهد که رخ داده است (.)Pirannejad & Gholipor, 2014: p23
در این تحقیق جامعه آماری وجود ندارد و برای انجام تحقیق با هفده نفر از خبرگان
سراسر ایران در سالهای  1396و  1397مصاحبه اختصاصی صورت گرفت .مصاحبهها
براساس یک سناریو و به صورت نیمهساختیافته دنبال شد که همزمان با جمعآوری
دادهها ،تجزیه و تحیل آن ها انجام میگردید .با رسیدن به مرحله اشباع فرآیند
جمعآوری دادهها پایان گرفت .برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته از پایایی
بازآزمون و روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب) استفاده شد .هم چنین برای
افزایش تاثیرپذیری دادههای مصاحبه از دو روش کنترل اعضاء و بهرهمندی از ناظران
خارجی استفاده شد که از جمله روشها و معیارهای اعتبارسنجی پژوهشهای کیفی
هستند .در روش نخست طی دوره پژوهش یافتهها در اختیار مشارکتکنندگان قرار
گرفت و از جانب ایشان کنترل و ارزیابی شد .در روش دوم نیز مفاهیم استخراج شده با
دو نفر از استادان صاحب نظر و رویکرد انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطمینان
حاصل شود که موارد استخراج شده ،به درستی بیانگر نظریههای مطرح شده
مشارکتکنندگان است .در مصاحبه با خبرگان جامعه آماری وجود نداشت و از خبرگانی
با دارا بودن شرایط زیر و روش انتخاب هدفمند و گلولهبرفی استفاده شد:
 )1خبرگان در حوزه مدیریت دارای کتاب ،مقاله و سابقه آموزش بودند.
 )2خبرگان در حوزه مدیریت اسالمی صاحب نظر بوده و آشنا با حوزه مدیریت دانش
بودند.
 )3خبرگان دینی که در حوزه علوم اسالمی صاحب نظر بوده و آشنایی الزم و کافی با
مدیریت دانش را داشتند.
 )4دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در حوزه مرتبط.
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 )5انجام طرحهای پژوهشی در حوزه مرتبط یا نزدیک با عنوان تحقیق.
 )6داشتن عالقمندی به مشارکت در مصاحبه و لزوم بررسی ،مطالعه و تفکر مشارکت
کننده در خصوص سواالت طرح مصاحبه قبل از شروع جلسه مصاحبه.

يافتههای پژوهش
به منظور پاسخ دادن به سوال اصلی تحقیق (مدل مناسب مدیریت دانش بر مبنای
آموزههای دین اسالم و فرهنگ ایران برای سازمانهای دولتی چگونه است؟) ،تحلیل دادهها
بالفاصله پس از جمعآوری دادهها شروع شد .جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آن ها
معموال به طور همزمان انجام میگیرد .تحلیل دادههای کیفی مستلزم سازماندهی اطالعات و
تحلیل دادههاست و روند متوالی دارد که به توصیف و تفسیر دقیق پدیده منتهی میشود
( .)Mazlomi & Hashemi, 2015: p230تجزیه و تحلیل دادهها به منظور بررسی درستی یا
نادرستی فرضیهها در هر نوع پژوهش اهمیت خاصی دارد .تجزیه و تحلیل مصاحبهها در سه
مرحل ه کدگذاری انجام شد .براین اساس ابتدا متغیرها با کدگذاری باز شناسایی شدند .مرحله
دوم کدگذاری با عنوان کدگذاری محوری ،براساس تجزیه و تحلیل مقایسهای مستمر روی
متن مصاحبه ها و ارتباط بین کدهای اولیه انجام شد .در پایان این مرحله در کدگذاری
محوری و از تلفیق کدهای مرتبط ،مفاهیم شکل گرفتند .سپس در مرحله سوم ،کدگذاری
انتخابی به صورت تجزیه و تحلیل مقایسهای انجام گرفت و مقولهها از ترکیب مفاهیم مرحله
قبل ایجاد شدند.
در نظریهپردازی دادهبنیاد ،دو گرایش برای تحلیل دادهها وجود دارد .برخی از
پژوهشگران به تحلیل جزء به جزء 1میپردازند .یعنی متون و دادهها را خط به خط و کلمه
به کلمه مورد تحلیل قرار میدهند .برخی نیز به دلیل وقتگیر بودن این روش تنها نکات و
مضامین کلیدی را کدگذاری میکنند ،)Danaeifard, 2006( .در این تحقیق از روش دوم
استفاده شد .دادههای جمعآوری شده طی فرآیند مصاحبه به روش کدگذاری سه مرحلهای
استراوس و کوربین (کدگذاری باز 2،کدگذاری محوری 3و کدگذاری انتخابی) 4مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت ( .)Strauss & Corbin, 1998در فرایندگذاری ابتدا نکات کلیدی متن
مصاحبهها استخراج شد سپس در سه مرحله کدبندی گردید و کدهایی اولیه ،کدهای ثانویه
1

. Micro-Analysis Coding

2
. Open

Coding
Coding
4
. Selection Coding
3
. Axial
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و کدهای نهایی حاصل شد .براساس تحلیل دادهها و از ترکیب کدهای استخراج شده در
مجموع  235کد نهایی بدون تکرار استخراج شد که از ترکیب این تعداد  80مفهوم نهایی و
 29مقوله (طبقه) شکل گرفت که در فرآیند کدگذاری انتخابی الگوی نهایی را ایجاد کردند.
با توجه به ماهیت دادههای مصاحبه و به منظور دقت بیشتر در فرایند کدگذاری ،فرایند
تجزیه و تحلیل کیفی داده های مصاحبه ،به صورت دستی طی مراحل زیر انجام شد که در
جدولهای بعدی آمده است:
 .1استخراج نکات کلیدی متن مصاحبهها و کدهای اولیه به تفکیک هر سوال مصاحبه
 .2استخراج کدهای ثانویه و کدهای نهایی با تکرار به تفکیک هر سوال مصاحبه
 .3استخراج کدهای نهایی بدون تکرار و استخراج مفاهیم اولیه و مفاهیم نهایی
 .4استخراج مقولهها (طبقهها) براساس مفاهیم نهایی به دست آمده
 .5ارائه مدل مدیریت دانش ایرانیاسالمی.
جدول  -1بخشی از نتایج کدگذاری باز

1

رديف

کدهای نهايي بدون تکرار

مفاهيم اوليه

مفاهيم نهايي

1

اهمیت توجه به اقتضائات و شرایط
سازمان

وضعیت موجود مدیریت
دانش در سازمان

وضعیت موجود مدیریت
دانش

2

همخوانی ویژگیهای سازمانهای دولتی
با مدیریت دانش

3

اهمیت شناسایی منابع الزم جهت کسب
دانش

4

اهمیت توجه به کسب دانش در اسالم

5

تاکید اسالم بر کسب دانش از منابع
معتبر در هر زمان و هر مکان

6

لزوم وجود متولی مدیریت دانش در
سازمان

7

تاثیر کاربران دانش

8

اهمیت کار گروهی و کار تیمی

9

ایجاد فضای همدلی و همکاری

10

لزوم کار مشارکتی و تیمی و جمعگرایی
در سازمانهای دولتی

11

فراهمسازی شرایط کارگروهی

تاکید اسالم بر کسب دانش
از منابع معتبر بدون
محدودیت زمانی و مکانی

ضرورت مدیر ارشد دانش و
کاربران دانشی در سازمان
مدیریت
(متولیسازی
دانش)
کار

فراهمسازی شرایط
مشارکتی و کار تیمی
(زیرساختسازی مدیریت
دانش)

اکتساب دانش مورد نیاز

ضرورت مدیر ارشد دانش

فضای کار مشارکتی

 .1در مجموع  235کد نهایی بدون تکرار استخراج شد ،که  30مورد در جدول ( )1ذکر شده است.
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12

تاکید بر عدم تمرکز و تفویض اختیار در
آموزههای اسالمی

13

لزوم طراحی ساختار مدیریت دانش

14

تاثیر ساختار سازمان

15

همخوانی ساختار سازمانهای دولتی با
مدیریت دانش

16

سازگاری ساختار سازمان با فرایند
مدیریت دانش

17

لزوم استفاده از سوابق و آثار ایران

18

اهمیت آشنایی با وضعیت موجود و
گذشته دانش در ایران

19

لزوم شناخت دانش ایرانیاسالمی با
مطالعه و مقایسه

20

تاثیر آثار و سوابق ایران

21

مدیریت مناسب دانش در گذشته

22

تاثیر اشعار شعرای قدیم و معاصر

23

لزوم ثبت و حفظ دانش و تجربه

24

تاثیر وجود حافظه سازمانی

25

تاکید اسالم بر عدم فراموشی دانش

26

ثبت دانش و تجربه توسط دانشمندان
ایرانی

27

تاکید اسالم بر منطق و استدالل

28

اساس قوانین و احکام اسالم بر پایه دانش

29

جایگاه و ارزش باالی دانش ،دانشمند و
دانشجو در دین اسالم

30

ایمان ،تقوا و تعهد مکمل دانش اسالمی

ضرورت طراحی ساختار
مدیریت دانش در بدو
تشکیل سازمان
مدیریت
(ساختارسازی
دانش)
استفاده از آثار و سوابق
ایرانیاسالمی در زمینه
مدیریت دانش

تاکید اسالم بر ضرورت ثبت
و حفظ دانش و تجربه در
سازمان

تاکید اسالم بر ارزشمند
بودن دانش ،دانشجو و
دانشمند

ضرورت ایمان ،تقوا و تعهد
دانش
مدیریت
در
ایرانیاسالمی

طراحی ساختار مدیریت
دانش ایرانیاسالمی

آثار و سوابق ایرانیاسالمی

ثبت و نگهداری دانش و
تجربه

حفظ ارزش دانش ،دانشجو
و دانشمند

تقوا و تعهد درونی

جدول  -2نتایج کدگذاری محوری
ردیف

مفاهیم نهایی

طبقهها (مقولهها)

1

توجه به آموزههای دین اسالم

آموزههای اسالمی

2

توجه به آموزههای تمدن و فرهنگ
ایران

آموزههای ایرانی

شرایط علی
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3

فرهنگسازی مدیریت دانش

4

نهادینهسازی مدیریت دانش

5

هویت و حمیت ملی

6

انگیزه و تالش

7

همت و اراده

8

تقوا و تعهد درونی

9

توکل به خدا

10

درک و اعتماد مدیران

11

حمایت و پشتیبانی مدیران

12

حمایت از دانشگران

13

ضرورت مدیر ارشد دانش

14

بومیسازی دانش خصوصی

15

متفاوت بودن محتوای دانش

فرهنگسازی

مدیریت جهادی

16

بومیسازی مدیریت دانش

17

موانع پیادهسازی مدیریت دانش

18

آموزش همگانی مدیریت دانش

19

روابط بهینه مولفهها

20

ضرورت حکمت

21

ایجاد سیستم پاداش مناسب

22

ضرورت تخصیص بودجه

23

فضای کار مشارکتی

24

منابع انسانی (شخصیت افراد و )...

25

فضائل اخالقی جامعه ایرانی شامل:
حکمت ،شجاعت ،عفت ،عدالت،
خداپرستی

حمایت و پشتیبانی مدیران
عالی

ضرورت بومیسازی مدیریت
دانش

فراهمسازی شرایط و اقتضائات
مدیریت دانش

فضائل اخالقی جامعه ایران

ادامه جدول  -2نتایج کدگذاری محوری
ردی
ف

مفاهیم نهایی

طبقهها (مقولهها)

26

استفاده از آموزههای دین اسالم و فرهنگ ایران در
توسعه مدیریت دانش

مدیریت دانش ایرانیاسالمی

مقوله محوری
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27

استفاده از وحی در توسعه دانش

28

استناد به منابع اندیشمندان ایرانیاسالمی

29

شناخت تاریخ ،تمدن ،فرهنگ و دانشمندان ایرانی و
اسالمی

30

کاربردی ساختن آموزههای ایرانی و اسالمی

31

آثار و سوابق ایرانیاسالمی

32

دانش مفید و سودمند

33

پرهیز از دانش غیر سودمند (جهل)

34

ضرورت فراموشی سازمانی

دانشکاوی

35

حذف دانش غیر سودمند (حذف دانش زائد)

36

تاثیرپذیری ساختار از عامل و متاثرشدن عامل از
ساختار

ساختارسازی مدیریت دانش
ایرانیاسالمی

37

طراحی ساختار مدیریت دانش ایرانیاسالمی

38

ضرورت پیادهسازی مدیریت دانش متناسب با آموزههای
دین اسالم و فرهنگ ایران

39

چرخه مدیریت دانش ایرانیاسالمی
(سکوت کردن ،کسب و نگهداری ،به کاربستن و انتشار
دانش)

فرایندسازی مدیریت دانش
ایرانیاسالمی

40

رقابت بین سازمانها

برتری رقابتی

41

بحث و گفتمان علمی و تبادل دانش

42

پژوهش و توسعه

43

ضرورت آیندهپژوهی

44

برنامهریزی

45

اهداف راهبردی

46

استراتژی سازمان

راهبردها
(فرایند و استراتژیها
 /کنشها و تعامالت)

آیندهپژوهی
طرحهای راهبردی
بستر حاکم

47

اسناد باالدستی

48

فنآوری اطالعات و ارتباطات

49

نقش تحریم در بکارگیری فنآوری بهروز

50

مدیریت اطالعات

بسترسازی فنآوری اطالعات
و ارتباطات

ادامه جدول  -2نتایج کدگذاری محوری
ردیف

مفاهيم نهايي

51

عوامل فنی

52

عوامل اجتماعی

53

عوامل کالن ملی

طبقهها (مقولهها)
عوامل برونسازمانی

بستر حاکم
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54

شناسایی فرصتها ،محددیتها ،ضعفها و
قوتها

55

وضعیت موجود مدیریت دانش

56

جهانبینی ایرانیاسالمی

57

ثبت و نگهداری دانش و تجربه

58

حفظ ارزش دانش ،دانشجو و دانشمند

59

استفاده از دانش و تجربه داخلی

60

اکتساب تجربه عملی مورد نیاز از نظامهای
کاری

61

استفاده از تجربه جهانی

62

نیازسنجی مدیریت دانش

63

مشخص نمودن شبکه نیازها و شبکه مسائل

64

اکتساب دانش مورد نیاز

65

تولید دانش مورد نیاز

66

انتشار دانش و تجربه

67

پرهیز از خست دانش

68

اهمیت دانش پنهان

69

ارتقای دانش

70

عدم محدودیت زمانی ،مکانی و ابعادی
دانش در اسالم

71

تقویت تفکر و مهارت حل مساله

72

ایجاد تفکر سیستمی

73

قرب الهی و رضایت خداوند

74

ایجاد و تقویت حس حضور خداوند

75

دریافت پاداش معنوی در کنار پاداش مادی

76

عدالتجویی

77

شایستهساالری

78

اقتصاد دانشمحور

79

جامعه دانشمحور

80

رسیدن به برتری علمی

استراتژیهای مدیریت دانش
جهانبینی ایرانیاسالمی

کسب ،خلق و حفظ دانش و
تجربه علمیکاربردی

سکوتکردن و نیازسنجیدانش
بکاربستن و کاربردی ساختن
دانش

شرایط مداخلهگر

بذل و انتشار دانش و تجربه
آشکار و پنهان

بهروزرسانی و توسعه دانش

تفکرسازی
دانایی مبتنی بر معنویت

نتایج  /پیامدها
شایستهساالری
شبکهسازی دانش
مرجعیت علمی

نتیجه کدگذاری انتخابی :هدف نظریهپردازی دادهبنیاد تولید نظریه است نه توصیف
صرف پدیده .برای تبدیل دادهها به نظریه ،مفاهیم و مقولههای تولید شده به طور منظم به
یکدی گر مربوط می شوند .در مرحله کدگذاری انتخابی ،با ایجاد ارتباط بین گروهها ،آن ها را
یکپارچه ساخته و مدل نهایی براساس شکل ( )5به دست آمد.
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شکل  -5مدل مدیریت دانش ایرانیاسالمی

بحث و نتيجهگيری
هدف تحقیق حاضر مطالعه بومیسازی مدیریت دانش براساس ارزشها و آموزههای دین
اسالم و فرهنگ ایران و ارائه مدل مدیریت دانش ایرانیاسالمی برای سازمانهای دولتی بود.
مهم ترین گام در راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد ،ترسیم روایت یا خط داستان تحقیق است.
داستان فقط نقل قولی توصیفی در مورد پدیده اصلی تحت مطالعه است و خط داستان
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مفهومسازی این داستان است ( .)Danaeifard, Alvani & Azar, 2005: p148داستان این
تحقیق به نحوی موجز و کوتاه و براساس تشریح و تفسیر مفاهیم و برخی از نظرات بیان
شده مشارکت کنندگان در مصاحبه به این قرار است:
 .1مديريت دانش ايرانياسالمي
چرخه مدیریت دانش اغلب به مراحل  3تا  8فرایندی تقسیم میشود .دالکر تالش
خوبی برای مقایسه و تلفیق مدلهای ارائه شده برای چرخههای مدیریت دانش در شرکتها
و سازمان ها انجام داده است و براساس مطالعه و مقایسه رویکردهای قبلی ،فرایند مدیریت
دانش یکپارچه را شامل مراحل زیر مطرح کرده است:
خلق ،کسب و متنیسازی دانش -تسهیم ،توزیع و دسترسی دانش -درک ،کاربرد و
بهروزآوری دانش
در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران ،با ادغام و تعدیل فرایندهایی
که توسط محققان مختلف ارائه شده بود و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،چرخه فرآیندی
مدیریت دانش به پنج بعد مختلف تقسیم گردید:
.1سکوتکردن و نیازسنجی دانش .2 ،کسب ،خلق و حفظ دانش .3 ،بکاربستن و
کاربردی ساختن دانش .4 ،بذل و انتشار دانش،
 .5بهروز رسانی و توسعه دانش.
بنابراین مدیریت دانش ایرانیاسالمی تالشی برای تحقق عملکرد مدیریت دانش از طریق
فرایند سکوتکردن و نیازسنجی دانش ،کسب ،خلق و حفظ دانش ،به کاربستن و کاربردی
ساختن دانش ،بذل و انتشار دانش و بهروز رسانی و توسعه دانش برگرفته از آموزههای
اسالمی و ایرانی جهت نیل به اهداف متاثر از نظام ارزشی اسالم است (.)Movaffagh,2019
 .2بوميسازی مديريت دانش
شاخصهایی که در بومی سازی مدیریت دانش حائز اهمیت است :اول فرهنگ سازمان،
دوم ساختار سازمان ،سوم فن آوری ،چهارم منابع انسانی و پنجم فرآیندهای دانشی است .در
هر سازمانی باید این پنج شاخص را در اولویت قرار داده و به آنها توجه کنیم تا بتوانیم
مدیریت دانش را بومیسازی کنیم .جهت بومیسازی مدیریت دانش در کشورمان سه مولفه
مهم مطرح است :نیاز  ،فرهنگ  ،ساختار .تا احساس نیاز نباشد مدیریت دانش اتفاق
نمیافتد .بعد از احساس نیاز ،ایجاد فرهنگ مطرح میشود تا زمانی که فرهنگ مدیریت
دانش در سازمانها ای جاد نشود ،ساز و کارها اگر هم فراهم شود ما را به سمت مدیریت دانش
هدایت نمیکند .در فرآیند بومی سازی مدیریت دانش باید در یک بازه زمانی آینده پژوهانه
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حداقل دو دههای ،برنامهریزی کنیم که مخزنهای اطالعات و جنس دادههای آینده کشور با
دانشی که داریم ،چگونه خواهد بود؟ ابزارهای ذخیرهسازی ،پردازش و بازیابی اطالعات
چگونه باید باشد؟ پژوهشگرها باید اجازه ورود به سازمانهای مختلف اعم از خصوصی و
دولتی را دارا باشند و پژوهش کنند تا مدیریت دانش از حالت کاغذ بازی فاصله بگیرد .مقام
معظم رهبری در این خصوص فرمودهاند:
"سر اسر کشور کارگاه است ،اجازه دهید پژوهشگرها وارد شوند ،کار بکنند و نظامهای
مدیریت دانش را استخراج نمایند".
 .3تاکيد ايران و فرهنگ ملي بر مديريت دانش
در قرن چهارم و پنجم قبل از میالد سه امپراتوری ایران ،مصر و یونان شاخص بودند.
ایران مهد اخالق ،مصر مهد علم و یونان مهد هنر بود .افالطون پنج خصلت جامعه ایرانی را
به عنوان فضائل اخالقی معرفی میکند :حکمت (دانایی)  ،شجاعت  ،عفت  ،عدالت ،
خداپرستی .اگر این موارد را به عنوان سنجههای جامعهایرانی در نظر بگیریم هر کدام یکی
از مولفههای مدیریت دانش هستند .در شعر فردوسی داریم :توانا بود هر که دانا بود .توانایی
مبتنی بر دانایی است .اگر دانا باشید توانمند هم هستید .پیتر سنگه ،پیتر دراکر و سایرین
میگویند که صاحبان قدرت صاحبان اطالعاتاند و صاحب صنایع نیستند .کشوری که دارای
علم است پیشتاز است.
 .4تاکيد اسالم و آموزههای ديني بر مديريت دانش
آموزههای دینی ،آیات و روایات اسالمی ،سیره عملی معصومین ،سنت و سیره نظری
معصومین همه موید بحث اهمیت مدیریت دانش و مخصوصا بکارگیری دانش است .حضرت
علی (ع) میفرمایند :به افراد نگاه نکن که دارای چه مسلک ،مذهب و اندیشهای هستند ،بلکه
به داشتههای علمی آنها توجه کن که چه دانشی دارند .پیامبر اکرم فرمودهاند :شعاع کند و
کاو علمی باید تا چین توسعه پیدا بکند .امام صادق (ع) فرمودند" :بهترین شما کسی است
که حرفهای خوب و دانشهای خوب را انتخاب کند آنها را در عمل به کار بگیرد و نشر
بدهد و در اختیار آحاد مردم قرار بدهد ".دین اسالم از لحاظ زمان فراگیری و کسب دانش
هیچ محدودیتی قائل نشده است ،بنابراین فرازمانی است .از لحاظ مکانی اسالم دانش را
محدود به یک مکان خاصی نکرده است و فرامکانی است .اسالم تاکید دارد که به دنبال
دانش برو ولو در دورترین نقطه این عالم باشد .در دین اسالم بر نشر دانش نیز بسیار تاکید
میشود" :زکات العلم نشره" .در قرآن هم دانش و هم دانشمند ارزش بسیار باالیی دارد .در
این خصوص داریم:
" قلم و مداد عالم و دانشمند باالتر از خون شهید است"
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پيشنهادهای کاربردی:

 مفهوم مدیریت دانش اسالمی ،تالشی در جهت تحقق دانش از طریق دیدگاه اسالمی
است .کاربران دانش اسالمی دیدگاهی مثبت نسبت به موجودیت دانش ،حد و مرزها،
دستهبندی ها و انواع گوناگون آن دارند .در نتیجه آنها دانش را باید به عنوان بخشی از
فعالیتهای روزانه زندگی خود بینند .دانش مورد تاکید ،دانش موثر در زندگی بشر است
نه حجم انبوهی از دادههای خام و اطالعات غیرمفید.
 ما جامعه خودمان را جامعه دینی می دانیم ،برای این که مدیریت دانش را پیادهسازی
بکنیم به جای بخشنامهها ،باید از آیات و روایات استفاده کنیم .حداقل برای این که
اهمیت بخشنامه را تبیین کنیم میتوانیم به آن ها استناد کنیم.
 در مدیریت دانش به حکمت نیاز داریم ،حکمت یعنی جامعنگری در همه ابعاد .قرآن
میفرماید" :من یعقل الحکمه فقد اوتی خیرا کسیرا" .در هر جامعهای که حکمت باشد
خیر کسیر در آن موج میزند .درمان بیماریهای امروز جامعه به انسانهای جامع نگر
در تولید علم و دانش نیاز دارد .بنابراین یکی از اهداف در مدیریت دانش ایرانیاسالمی
باید رسیدن به مرجعیت علمی باشد.
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